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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 
 
 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet.  
 
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 
 
 
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.  
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A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres 

 

 

 

Navn   
 

 
Aarhus Havn  
Vandvejen 7 
8000 Aarhus C 
CVR nr. 23145928 
 
Kim H. Meilstrup 
Telefon nr.: + 45 89 36 82 12 
Mobil nr.: +45 20 60 52 82 
E-mail: khm@portofaarhus.dk 
 
Henrik Munch Jensen 
Telefonnr.: + 45 89 36 82 26 
Mobil nr.: + 45 20 60 52 75 
E-mail: hmj@portofaarhus.dk 
 
Det ansøgte projekt omfatter arealer på søterritoriet, og der kan derfor ikke angives matrikler. 

 

     

 

Adresse   
 

 
Vandvejen 7 
8000 Aarhus C 

 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

Aarhus Havn/Aarhus bugt 8000 Aarhus C 
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Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

+ 45 86 13 32 66  port@portofaarhus.dk 
 

     

 
 

     

 

B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) 
 

 

Navn   
 

 
COWI A/S 
 
Signe Marie Ingvardsen  
Affald og forurenede grunde 

 

     

 

Adresse   
 

 
Visionsvej 53 
9000 Aalborg  
Denmark 

 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 9000 Aalborg 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

+45 56 40 35 67 +45 41 76 06 10 smin@cowi.com 
 

     

 
 

     

 

C. Offentliggørelse af oplysninger   
 

 

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets  

hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 

andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

 

     

 

Dato Underskrift 
 

 

22.07.2020 

         

 

     

 
 

     

 

D. Anlæggets placering   
 

 

Adresse   
 

 
Nærværende reviderede ansøgning omfatter uddybning af sejlrenden indtil Aarhus Havn, i forbindelse med Aarhus 
Havns samlede udvidelsesprojekt Yderhavnen. Der henvises til den vedlagte projektbeskrivelse, der indeholder 
oplysninger om det samlede projekt.  
 
Ansøgningen omfatter uddybning af den eksisterende sejlrende ved Aarhus Havn, projektet berører således ikke 
matrikler på land, men udelukkende uddybning på søterritoriet. Den eksisterende sejlrende ønskes uddybet ca. 6,5 
km ud i bugten målt fra havnegrænsen. Uddybningen ønskes gennemført indenfor en periode på 10 år fra 2021 til 
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2031. Nærværende ansøgning omfatter udelukkende uddybning af sejlrenden udenfor havnegrænsen (se Figur 2, 
område F).  
 

     

 

Postnr. By Kommune 
 

 

8000 Aarhus C Aarhus Kommune 
 

     

 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

 
Uddybningen foregår på søterritoriet og omfatter derfor ikke matrikler på land. Den nærmeste matrikel er listet 
nedenfor og fremgår ligeledes af nedstående kort.  
 

• 2209a Århus Bygrunde, ejet af Aarhus Havn.  
 

 
Figur 1. Kortet viser den matrikel (orange), der ligger nærmest uddybning af sejlrenden (mørkeblå) samt 
havneudvidelsen, Yderhavnen (rød). De nærmeste matrikler er ejet af Aarhus Havn. COWI, 2020 
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 

Kan evt. uddybes i bilag 
 

 Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I  

 

Den nye havneudvidelse er opført på Miljøvurderingslovens bilag 1 (dvs. obligatorisk miljøvurdering), og der er igangsat 
en miljøvurdering (VVM) af projektet. På nuværende tidspunkt har havneprojektet været udsendt i den første offentlige 
høring (debatfasehøring).  
 
Nærværende ansøgning omfatter uddybning af den eksisterende sejlrende. Kystdirektoratet er myndighed for projektet. 
Ansøgningen er første gang fremsendt den 19.03.2020. Efterfølgende (06.05.2020) er der anmodet om igangsættelse af  
miljøvurderingsprocessen jf. LBK nr. 1225 af 25/10/2018: §18, stk. 2.  
 
Der ansøges samtidig om tilladelse til uddybning af havneområder indenfor havnegrænsen hos Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen. Derudover ansøges om tilladelse til klapning og nyttiggørelse af sediment fra uddybningsarbejderne hos 
Miljøstyrelsen.   
 
Projektet 
Aarhus Havn ønsker at udvide den eksisterende havn indenfor den eksisterende havnegrænse mod øst i forlængelse af 
containerhavnen. Udvidelsen kaldes for Yderhavnen, og projektet ønskes realiseret i to etaper frem mod ca. 2050 (se den 
vedlagte projektbeskrivelse for yderligere information). 
 
I forbindelse med havneudvidelsen, ønsker Aarhus Havn at uddybe den eksisterende sejlrende, så der er tilstrækkeligt 
dybt til at fremtidens større skibe, herunder container- og bulkskibe, kan benytte sig af Aarhus Havn. Forbedring i 
energieffektivt pr tons gods har betydet udvikling af stadigt større skibsstørrelser. De fremtidige skibe, der skal sejle til og 
fra de nye havneområder, skal have adgang fra sejlrenden.  
 
Sejlrenden ønskes uddybet til kote -15,5 m (DVR90) på strækningen fra Yderhavnen og svajebassinet og udefter mod 
sydøst. For at sikre tilstrækkelig dybde i sejlrenden, skal den uddybes på en strækning på ca. 6,5 km fra svajebassinet og 
ud i bugten. Uddybningen skal have en mindstebredde på 240 m i bunden af sejlrenden med en hældning på 1:5. På 
nuværende tidspunkt varierer dybden på denne strækning mellem 14 – 15 m (se søkort), og der vil derfor være behov for 
at uddybe mellem 0,5 m – 1,5 m på strækningen. Sejlrenden ønskes således uddybet over et areal på ca. 1.445.000 m²  
hvilket (afhængig af vanddybden) resulterer i en samlet uddybningsmængde på ca. 1.500.000 m³ (pejlekubikmeter). Dette 
svarer til en gennemsnitlig uddybning på ca. 1,0 m over hele strækningen. 
 
På figuren nedenfor, ses det samlede behov for uddybning i Yderhavnsprojektet. Nærværende ansøgning omfatter 
udelukkende uddybning af sejlrenden udenfor havnegrænsen (delområde F).  

http://www.kyst.dk/
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Figur 2. Kortet viser de enkelte delområder for uddybningen (A-F). I denne ansøgning søges kun om området uden for 
havnegrænsen - område F (lyseblå). COWI, 2020. 

 

 

Kumulation med andre projekter  
Uddybning af sejlrenden skal betragtes og vurderes i kumulation med andre uddybningsarbejder, der udføres i forbindelse 
med Aarhus Havns udvidelse, herunder uddybning af eksisterende og nye havnebassiner, uddybning af et nyt 
svajebassin samt uddybning af sejlrenden indenfor havnegrænsen. Dertil kommer klapning og nyttiggørelse af materialet. 
Uddybning af sejlrenden forventes ikke at få indvirkning på strømningsforhold eller den nærtliggende kyststrækning, idet 
uddybningen er minimal. 
 

http://www.kyst.dk/
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I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af havneudvidelsen vil der blive foretaget et kvalitativt estimat af 
trafikforøgelsen. 
 
Der påregnes i alt at uddybe i alt ca. 5,6 mio. m³ sediment i hele projektet. Ca. halvdelen af sedimentet forventes 
nyttiggjort mens resten forventes klappet på en ny nærliggende klapplads.    
 
Eksisterende forhold  
Som en del af grundlaget for miljøkonsekvensvurderingen af udvidelsen af Aarhus Havn, er de marine habitater omkring 
havnen blevet kortlagt i juni 2018 og oktober 2019. Kortlægningen omfattede dykkerundersøgelser på 51 stationer i 
Aarhus Bugt, nær havnen, herunder 10 stationer i sejlrenden og i det planlagte nye havneområde. På hver station er der 
optaget video og stillfotos af havbunden, til brug for beskrivelse af flora og fauna og karakterisering habitattypen på 
stationen.  
 

Desuden er der i oktober 2019 udtaget sedimentprøver i det planlagte nye havneområde samt i sejlrenden til Aarhus 

Havn, der forventes uddybet. Prøverne er analyseret for kornstørrelsesfordeling, glødetab og indhold af miljøfremmede 

stoffer (Tungmetaller (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni og Zn), forskellige PAH-forbindelser, PCBer og Tributyltin). 

Der blev identificeret følgende havbundshabitater i undersøgelsesområdet: 

› Habitat på blød bund bestående af siltet sand eller sandet silt/gytje, der er hjemsted for et bundfaunasamfund, som 

kan karakteriseres som et Fjordsamfund. 

› Habitat på sandbund på lavt vand, der er hjemsted for et bundfaunasamfund, som kan karakteriseres som et 

Macomasamfund. Det meste af det undersøgte område er uden vegetation, men der findes mindre områder med 

tæt bevoksning af ålegræs. Området er et vigtigt opvækstområde for fladfiskeyngel. 

› Habitat på sandbund på dybere vand, hvor bundfaunaen kan karakteriseres som et Fjordsamfund. 

› Habitat på sandet, gruset og stenet bund, hvor stenene er bevoksede med makroalger. 

› Habitater på moler og høfder, der er biologisk meget produktive og artsrige både hvad angår alger og dyr. De er 

bevoksede med tangskove med et væld af forskellige arter af alger og en rig fauna af hvirvelløse dyr og fisk. Moler 

og høfder er vigtige som opvækstpladser for ynglen af en lang række fisk. 

Anlægsarbejdet 
Hvis alt sedimentet kan uddybes vha. en slæbesuger med en kapacitet på 20.000 m³/døgn i én samlet fortløbende 
periode, vil uddybningen af sandlagene vare ca. 75 døgn. Hvis sedimentet uddybes med en hydraulisk gravemaskine 
(Backhoe) med en kapacitet på 5000 m³/døgn i en samlet fortløbende periode vil uddybningen af lerlagene vare ca. 300 
døgn. Der vil dog næppe blive tale om en så lav kapacitet hvorfor varigheden vil ligge mellem 2,5 måned til maksimalt 10 
måneder. 
 
Vandområdeplaner 2015-2021 
Aarhus Bugt er omfattet af vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Vandområdet er en del af et større kystvandopland med 
Kalø Vig, Begtrup Vig og Knebel Vig. Ifølge basisanalysen for Vandområdeplanerne 2015-2021 er den samlede 
økologiske tilstand i Aarhus Bugt (ved Aarhus Havn) moderat, mens den kemiske tilstand er vurderet som "ikke god" (de 
enkelte kvalitetselementer fremgår af Tabel 1).  
 
Aarhus Bugt er målsat til at opnå god økologisk tilstand og god kemisk tilstand inden udgangen af 2021. Målsætningen er 
ikke opfyldt på nuværende tidspunkt, og eventuelle påvirkninger af miljøtilstanden i Aarhus Bugt må ikke være til hinder 
for at vandområdet når målopfyldelse. Derfor må der ikke ske forringelser af vandområdets aktuelle tilstand, herunder for 
de enkelte kvalitetselementer.  
 
Behovet for uddybning af sejlrenden sker i forbindelse med en større udvidelse af Aarhus Havn. Konsekvenserne af den 
samlede havneudvidelse vurderes i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten for denne. Nærværende vurderinger vil 
udelukkende fokusere på udvidelsen af sejlrenden.  

http://www.kyst.dk/
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Tabel 1. Økologisk og kemisk tilstand i Aarhus Bugt ved Aarhus Havn. Tilstandene er vurderet i basisanalysen for 
Vandområdeplan 2015-2021 (MiljøGIS). 

Kategori Økologisk tilstand/tilstand 

Klorofyl Høj økologisk tilstand 

Ålegræs Moderat økologisk tilstand  

Bundfauna Moderat økologisk tilstand  

Samlet økologisk tilstand Moderat økologisk tilstand  

Miljøfarlige forurenende stoffer Ukendt tilstand 

Kemisk tilstand Ikke god kemisk tilstand  

  
Klorofyl  
Under uddybningsarbejdet kan der frigives næringssalte fra sedimentet, der  kan stimulere væksten af planktonalger (som 
klorofylkoncentrationen er et mål for). Desuden kan sediment, der er opslemmet i vandsøjlen potentielt skygge for 
planktonalgerne med nedsat vækst til følge.   
 
Det vurderes at mængden af næringssalte, der frigives under uddybning af sejlrenden, vil være minimal, idet der med 
undtagelse af det allerøverste sedimentlag, er tale om udgravning af rent jomfrueligt sediment (glødetabet ligger mellem 
7-9 % ts). Uddybningen af sejlrenden er desuden en midlertidig hændelse.  
  

Klorofylkoncentrationen vurderes ikke at blive påvirket væsentligt, og en eventuel skygning af planktonalger vil være af 
midlertidig karakter. Uddybning af sejlrenden vurderes ikke at kunne forringe tilstanden for klorofylkoncentrationen i 
Aarhus Bugt væsentligt, og dermed heller ikke være til hinder for at vandområdet når målopfyldelse. 

http://www.kyst.dk/
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Ålegræs 
Miljøstatus for ålegræs i Aarhus Bugt er vurderet som moderat, og målopfyldelsen ifølge vandområdeplanerne er 
dermed ikke opfyldt.  
 
Der findes ikke ålegræs i sejlrenden. Uddybningen vil således ikke direkte påvirke ålegræs. Ålegræs kan derimod 
påvirkes indirekte som følge af skygning fra faner af spildt sediment eller på grund af at spildt materiale, der 
sedimenterer på ålegræssets blade. Undersøgelserne af sedimentets beskaffenhed i sejlrenden viser, at der er tale om 
meget finkornet sediment, der kan spredes over store afstande. 
 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af miljøkonsekvensdvurdering af havneprojektet gennemført hydraulisk 
modellering af strømforholdene efter etablering af det nye havneområde. Nedenstående figur 3 viser et typisk 
strømmønster ved nordgående strøm. Det ses, at sediment, der spildes under uddybning vil føres med strømmen mod 
nordvest. Udfor Risskov drejer strømmen og fører sedimentpartiklerne mod øst-nordøst. Det kan ikke udelukkes, at der i 
et mindre område på det lave vand ved Risskov, vil forekomme ålegræs, der vil blive påvirket af væksthæmning som 
følge af skygning fra sedimentfaner, hvis uddybningen sker i ålegræssets vækstsæson (april-september). Da der er tale 
om finkornet materiale, der holder sig i suspension i forholdsvis lang tid og som derfor spredes langt omkring, vurderes 
det at sedimentation på bladene vil være ubetydelig. Omfanget af skygning og sedimentation af spildt materiale vil blive 
modelleret i forbindelse med udarbejdelse af miljøvurderingen af det samlede projekt, men det vurderes umiddelbart på 
baggrund af tidligere modelleringer af andre havneprojekter, at skygningseffekten vil være begrænset og ikke af et 
omfang, der forårsager udryddelse af ålegræs i området. 
 
Modelleringen viser desuden at sediment, der spildes under sydgående strøm ikke vil føres ind på lavt vand, hvor der 
måtte forekomme ålegræs. 
 
Uddybning af sejlrenden vurderes derfor ikke at ville forringe tilstanden for udbredelsen af ålegræs i Aarhus Bugt 
væsentligt, og dermed heller ikke være til hinder for at vandområdet når målopfyldelse. 
 

 
Figur 3. Hydraulisk modellering af strømforholdene efter etablering af det nye havneområde, ved kortet vises et typisk 
strømmønster ved nordgående strøm. COWI, 2018.  
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Bundfauna  
Uddybningen vil medføre at der bortgraves sandbundsområder med bundfauna. Det kan dermed ikke udelukkes at 
projektet vil medføre et midlertidig tab af den marine bundfauna indenfor sejlrenden. I sejlrenden vil mange af de 
bundlevende organismer dø som følge af uddybningsarbejdet.  
 
Det vurderes at bundfaunaen vil reetablere sig indenfor sejlrenden på sigt, hvor bundfauna organismer vil etablere sig 
på ny, som følge af indvandring af voksne individer og nedslag af larver rekrutteret fra upåvirkede områder. De mere 
mobile arter vil kunne genindvandre og etablere sig forholdsvist hurtigt. 
 
Sediment, der spildes under uddybning vil blive spredt med strømmen som beskrevet ovenfor og gradvist sedimentere. 
Det organiske stof i det sedimenterede materiale kan øge føde udbuddet for bundfaunaen, der vil forårsage en stigning i 
individtæthed og artsantal. Dette er f.eks. demonstreret omkring en sandsuger i Øresund1 og nedstrøms graveområder i 
forbindelse med etableringen af Storebæltsforbindelsen2. Her fandtes desuden, at individtætheden, antallet af arter og 
biodiversiteten i de påvirkede områder efter arbejdets ophør, faldt til niveauer svarende til basissituationen før 
uddybningsarbejderne. Stigning og efterfølgende fald i individtæthed var korreleret med indholdet af finkornet materiale 
(som afspejler sedimentation af materiale spildt under sandsugningen). Det vurderes at en lignende midlertidig 
”stimulerede” effekt på bundfaunaen under uddybning vil kunne observeres i sedimentationsområderne for spildt 
sediment i Århusbugten. 
 
Der er tale om en midlertidig påvirkning af kort varighed, med et midlertidigt tab af bundfaunaorganismer indenfor et 
mindre område set i forhold til den samlede habitat/havbund.  
 
Uddybning af sejlrenden vurderes derfor ikke at kunne forringe tilstanden af bundfauna væsentligt, og være til hinder for 
at det samlede vandområde opnår målopfyldelse.  
 
Miljøfremmede stoffer og kemisk tilstand 
Den kemiske tilstand i Aarhus Bugt er vurderet som "ikke god" kemisk tilstand, mens tilstanden for miljøfarlige 
forurenende stoffer er ukendt. Sedimentspild- og spredning kan resultere i en frigivelse af tungmetaller og andre 
miljøfremmede stoffer.  
 
Sedimentprøverne der blev udtaget i sejlrenden og i det fremtidige havneområde i oktober 2019 og analyseret for 
kornstørrelsesfordeling og glødetab, (hydrometertest af silt/ler fraktionen), samt indholdet af diverse miljøfremmede 
stoffer (tungmetaller, PAH-forbindelser, PBC'er og organotinforbindelser - heriblandt TBT). Prøverne viste, med én 
undtagelse, at indholdet af diverse miljøfremmede stoffer lå under klapvejledningens nedre grænseniveau 
(analyseresultaterne fremgår af det vedlagte bilag). Der er en forventning om at de underliggende sedimentlag er rent 
materiale, som ikke vil lede til yderligere forurening af bugten. 
 
Det vurderes derfor, at eventuelt frigivne miljøfremmede stoffer ikke vil forårsage væsentlige effekter på det marine 
plante-og dyreliv, hvis nogen overhovedet. Hertil kommer at der er tale om en kortvarig hændelse. 
 
Frigivelse af miljøfremmede stoffer i forbindelse med uddybning af sejlrenden, vurderes derfor ikke at være til hinder for 
at bugten når målopfyldelse. Det samme er gældende for den kemiske tilstand i Aarhus Bugt.  
 
De nærmeste Natura 2000-områder  
De nærmeste marine- og kystnære Natura 2000-områder ses på Figur 3.   
 
Natura 2000-område nr. 170, herunder habitatområde H170, Mejl Flak. Dette Natura 2000-område er udpeget for 
naturtyperne rev og sandbanker. Der findes både stenrev og biogene rev i området, og undersøgelser har vist at 
områdets rev er meget artsrige. Desuden findes en sandbanke i området. 
 
Natura 2000-område nr. 51, herunder habitatområde H47, Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs. Dette Natura 
2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper: sandbanke, rev, 
surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev. Natura 2000-området har et areal på 1771 ha, hvoraf langt 

 
1 Kiørboe og Møhlenberg (1982). Sletter havet sporene?. En biologisk under-søgelse af miljøpåvirkninger ved ral- og 
sandsugning. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen 1982. 
2 COWI/DHI Joint Venture (2001). The Great Belt Link. The monitoring pro-gramme 1987-2000. Report to Sto-rebælt. 
Sund og Bælt. 
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størstedelen er hav. Den marine del, der udgør ca. ¾ af habitatområdet, omfatter Begtrup Vig og den kystnære havnatur 
ud til 10 meter dybdekurven på vestsiden af Helgenæs. 
 
Begge marine habitatområder ligger omkring 10 km fra projektet, og det vurderes på baggrund af afstanden, at de 
marine habitatområder ikke vil påvirkes af sejlrendeuddybningen.  
 
Natura 2000-område nr. 234, herunder habitatområde H234, Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker. Dette Natura 
2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af - foruden skov-naturtyperne - følgende 
naturtyper og arters levesteder: kildevæld, kalkoverdrev, rigkær, samt stor vandsalamander. Natura 2000-området har et 
areal på 168 ha. Det nærmeste terrestriske habitatområde ligger knap 4 km fra projektet. Det vurderes ikke, at 
sedimentation som følge af sejlrendeuddybningen, vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på habitatområdet. 
 

 
Figur 3. Den nye Yderhavn (rød), uddybning af sejlrenden udenfor havnegrænsen (mørkeblå), andre arealer der ønskes 
uddybet (lyseblå) og de nærmeste Natura 2000 områder (grøn skravering). Kort fra Danmarks Miljøportal.  
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Havplan 
Aarhus Havn er opmærksom på arbejdet med Danmarks første havplan, der træder i kraft i 2021 og som i øjeblikket 
foregår i Søfartsstyrelsen. Havplanen danner grundlag for koordineringen af anvendelser i danske havområder, og 
fastsætter hvilke havområder der kan anvendes til bl.a. offshore-energiudvinding, skibsfart, fiskeri, akvakultur, 
havminedrift og miljøbeskyttelse (Søfartsstyrelsen, 2020). 
 
COWI har, på vegne af Aarhus Havn, fremsendt et forslag til arealreservation til Søfartsstyrelsen. Af det fremsendte 
notat fremgår det en beskrivelse af projektet og et forslag til arealreservation. Aarhus Havn foreslår at der reserveres 
arealer til selve havneudvidelsen og til havområdet indenfor havnegrænsen. Derudover foreslås et bufferområde på ca. 
50 m til havnerelaterede aktiviteter, skibstrafik o. lign og med mulighed for etablering af rev og andre anlæg, der kan 
styrke biodiversiteten og de rekreative forhold omkring havnen. Bufferområdet anlægges udenfor havnegrænsen.  
 
 
Danmarks Havstrategi II  
I forhold til Danmarks Havstrategi II er det relevant at se på deskriptor 6 "havbundens integritet (fysisk forstyrrelse)", 
deskriptor 7 "hydrografiske ændringer" og deskriptor 8 "forurenende stoffer". 
 
Med henblik på havbundens integritet (fysisk forstyrrelse), så er der tale om en mindre fysisk forstyrrelse, som sker over 
en kortere periode. Den eksisterende sejlrende er beliggende på en lokalitet, hvor der ikke sker den store sediment-
transport og der har derfor ikke tidligere været et stort behov for at oprense sejlrenden. Efter uddybningen forventes det 
derfor heller ikke at sejlrenden skal oprenses jævnligt. Når projektet er gennemført, vil havbunden i sejlrenden, derfor 
ikke forstyrres igen.  
 
Med henblik på de hydrografiske forhold, er det nævneværdigt at der udelukkende vil ske en mindre ændring af 
sejlrendens tværsnit. Der uddybes mellem 0,5-1,5 m på dele af strækningen fra havnegrænsen og ud i bugten. 
Ændringerne og omfanget af uddybningen vurderes derfor at være minimale og med en forholdsvis lille betydning for de 
hydrografiske forhold. 
 
Med henblik på de forurenende stoffer, er der ved uddybningen af sejlrenden tale om rent uddybningssediment, hvor det 
udelukkende er de øvre sedimentlag der er lettere forurenede, mens underliggende sediment er jomfrueligt materiale.  
 
Det vurderes derfor at projektet ikke vil medføre en væsentlig forringelse af havmiljøet og medføre væsentlige tilførsler 
af forurening, samt væsentlige virkninger på eller risici for havets biodiversitet, de marine økosystemer eller menneskers 
sundhed eller retmæssige anvendelse af havet.  

   

 

  
 
 

 

F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 

Kan evt. uddybes i bilag 
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Uddybningen forventes udført med en kombination af sandsuger og backhoe (graveskib) afhængigt af sedimenttype. 
I nogle dele af sejlrenden er der truffet organiske og kohæsive aflejringer som ikke kan suges hydraulisk, og som 
derfor må graves op maskinelt. 
 
Havneudvidelsen er et større projekt med en anlægsfase der strækker sig over en 30-årig periode. 
Uddybningsarbejderne vil dermed afhænge af andre anlægstekniske arbejder. Det forventes at 
uddybningsarbejderne vil ske i perioden medio 2021 til 2031. Der ansøges derfor om en tilladelse til uddybning af 
sejlrenden, der kan benyttes indenfor en 10-årig periode.  

 

   

 

 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives ca. 1.500.000 m³ (pejlekubikmeter/fastmål) m³  

 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 

 

Uddybningsmaterialet vil enten blive  nyttiggjort eller klappet.  
 
Dele af uddybningsmaterialet forventes nyttiggjort som fyldmateriale og vil indgå i opfyldningen af havnearealerne på 
Yderhavnen og/eller de nye ydermoler. En mindre del ca. 200.000 pejle m³ vil evt. blive nyttiggjort til opfyld i Aarhus 
Havns bassin 5 og 7, mens det meste vil blive nyttiggjort i området indenfor den nye ydermole eller til opfyld af 
havneudvidelsen eller som fyld i selve molen. I tilfælde af, at dele af det uddybede sediment ikke egner sig til 
indbygning, ønskes det ikke-anvendelige sediment klappet på søterritoriet. Mængderne til henholdsvis klapning og 
nyttiggørelse afhænger dermed af sedimentets kvalitet. Der ansøges om tilladelse til klapning/nyttiggørelse hos 
Miljøstyrelsen. 
 
Sedimenter som er indbygningsegnede (typisk sandede sedimenter) vil blive nyttiggjort som opfyldningsmateriale 
eller som bagfyld bag kajvægge. Indbygningen af dette sediment vil typisk ske ved pumpning, idet sandsugeren 
kobler sig på en pumpeledning (stålrør) med udløb i en opfyldningscelle afgrænset af dæmninger (og/eller 
spunsvægge). Overskudsvandet returneres til havet via overløb eller udløbskanaler i dæmningerne. 
 
I tilfælde af, at dele af det uddybede sediment ikke egner sig til indbygning, skal det ikke-anvendelige sediment 
klappes. Sediment som ikke er indbygningsegnet, vil blive klappet på en godkendt klapplads på søterritoriet. Der 
ansøges om en ny klapplads og tilladelse til at klappe materialet hos Miljøstyrelsen.  
 
Arbejdet vil antageligt blive udført med følgende materiel: 

• Sandsuger (1 stk.) 

• Backhoe – graveskib (1 stk.) 

• Splitpram (1 stk.)  
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 H. Opfyldning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej – der sker kun opfyld inden for havnegrænsen  

 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives  m³  

 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

 

 

     

 
     

 I. Nødvendige bilag  

 

Følgende bilag er vedlagt: 
- Bilag 1: Søkort med indtegnet anlæg og matrikel (indsat i ansøgningen, Figur 1)  
- Bilag 2: Analyseresultater 
- Bilag 3: Projektbeskrivelse 
- Bilag 4: Marine undersøgelser 
- Bilag 5: Prøvetagningsplan 

 

 

     

 Evt. andet relevant materiale:  

 
 Se ovenstående liste 
 
 

 

     

 
     

 J. Erklæring og underskrift  

 
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 

 

     

 Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift  

 22.07.2020 SIGNE MARIE INGVARDSEN 

 

 

     

 
 

Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
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Højbovej 1 
Postboks 100 
7620 Lemvig 
 

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk 

 

 

Vejledning til ansøgningsskema 
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) 

 
 
Punkt A. Oplysninger om ejere 
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller 
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. 
 
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) 
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) 
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.  
 
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger 
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om 
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de 
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets 
hjemmeside. 
 
Punkt D. Anlæggets placering 
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at 
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller 
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk. 
 
Punkt E. Beskrivelse af anlægget 
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for 
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og 
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.  
 
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. 
Anlæggets 

- dimensioner 
- kumulation med andre projekter  
- anvendelse af naturressourcer 
- affaldsproduktion, forurening og gener 
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier 

  

http://www.kyst.dk/
mailto:kdi@kyst.dk
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til  

- nuværende arealanvendelse  
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet –  
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er 

fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses 
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, 
kulturelt eller arkæologisk synspunkt  

 

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)  
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter  
- påvirkningers grader og -kompleksitet 
- påvirkningens sandsynlighed 
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

  

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 

 

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og 
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets 
påvirkning på miljøet.  
 
Punkt G. Uddybning 
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor 
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske 
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv. 
 
Punkt H. Opfyldning 
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen 
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal 
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes. 
 
Punkt I. Nødvendige bilag 
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan 
behandles: 

- Søkort med anlægget indtegnet 
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. 

Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.  
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives 

f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.  
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget 

strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. 
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal 
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er 
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget 
opføres på hans ejendom.  

http://www.kyst.dk/
http://www.miljoportalen.dk/
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 
eller på email: kdi@kyst.dk.  
 
Kystdirektoratet 

http://www.kyst.dk/

